รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุม เมื่อ วัน อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่ง จัด การประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิก ส์ (E-Meeting) โดยเป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1) ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
3) นายนพพร เทพสิทธา
4) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
5) นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
7) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
8) นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต
9) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กรรมการบริ ห าร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน และ
เลขานุการบริษัท
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการบริหาร

ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจานวน 10 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100.00
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

2. ดร. สันติภาพ คาสะอาด

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรบุคคล

3. นายวุฒิธิภทั ร์ สุรเชษฐคมสัน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชี
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
2) นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด
1) นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข
2) นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นผู้ ช่วยท่านประธานใน
การดาเนินการประชุม เป็ นผูช้ ีแ้ จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
1. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยหนึ่ง (1) หุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ หนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ ือหุน้
ท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง หนึ่ง
เท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินจานวนสิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ ทัง้ นี ้ หากผูร้ บั มอบฉันทะที่เป็ นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจานวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็ นการงดออกเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ในการลงคะแนนเสี ย ง ให้ผู้ถื อ หุ้น เลื อ กวาระที่ ตอ้ งการออกเสี ย งลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับ การออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทุกรายจะต้องออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษั ท จะแจ้ง การเปิ ด ลงคะแนนเสี ย งของแต่ ละวาระ และเมื่ อ มี ก ารปิ ด การส่ ง ผลการลงคะแนนในแต่ ละวาระแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ
3. ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ระบบจะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ มีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
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ขัน้ ตอนการประชุม และสิทธิในการแสดงความเห็นหรือมีขอ้ ซักถาม
ขัน้ ตอนการประชุม
ในการประชุม บริษัทจะดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือกรณีมีขอ้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้พิมพ์ขอ้ ความส่งเข้ามา
ในระบบ
องค์ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ได้กาหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะดาเนินการได้ตอ้ งมี
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุน้
ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้ บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทาหน้าที่ดแู ลการประชุมให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน
หลังจากนัน้ นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 17 ราย
และผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะจานวน 29 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 46 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 2,558,924,333 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 61.4203 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธาน
กรรมการบริษัทเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิ ดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี
2564 โดยบริษัทได้จดั ทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แล้ว
หลั ง จากนั้ น ประธานได้ม อบหมายให้ นายเสริ ม ศั ก ดิ์ ขวั ญ พ่ ว ง กรรมการบริ ห าร เป็ น ผู้ร ายงานสรุ ป
ผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ดังนี ้
ในปี 2564 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทงั้ หมดจานวน 10,014 ล้านบาท โดยเป็ นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ
พร้อมโอน (Ready to Move) ทัง้ หมดร้อยละ 100 ลดลงจากปี 2563 ที่มียอดโอนเท่ากับ 18,345 ล้านบาท (โครงการพร้อมโอน
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9,262 ล้านบาท โครงการใหม่ 9,083 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 45 แต่หากเทียบเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ
พร้อมโอนปี 2564 จะมีจานวนเพิ่มขึน้ จากปี 2563 เท่ากับ 752 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8
บริษัทมีลกู ค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ดว้ ยเงินสดอยู่ในระดับร้อยละ 28 ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าชาวไทยร้อยละ 12 และ
ลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 16 ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ดว้ ยสินเชื่อร้อยละ 72
ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 339 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเท่ากับ 386 ล้านบาท โดยเป็ นผลมา
จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนีก้ าไรที่ลดลงยังเป็ นผล
มาจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่งลดลงจานวน 1,004 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่ อ น
เนื่องจากในปี 2564 บริษัทไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ท่ีสร้างเสร็จและพร้อมโอน เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ดังที่กล่าวมา
ปั จจุบนั บริษัทยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัท มิตซุย ฟูโตซัง จากัด ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญของ
บริษัท โดยบริษัทมีโครงการที่รว่ มทุน แบ่งเป็ นคอนโดมิเนียม 17 โครงการ (มูลค่า 78,009 ล้านบาท) และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
5 โครงการ (มูลค่า 11,356 ล้านบาท) คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 89,365 ล้านบาท
รายงานผลการดาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ประจาปี 2564
บริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมิน (Checklist Version 4.0) ที่ใช้ในการยื่นขอรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) และเป็ นไปตามแนวทางที่ กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 One Report โดยมี ก ารเพิ่ ม เติ ม แนวปฏิ บัติ ด ้า นการต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และปลูก ฝั ง
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษั ท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดย
ประธานได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง เป็ นผูร้ ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
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รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้ )

31 ธันวาคม 2564
39,382
22,141
17,240
4,177
(427)
(457)
(0.26)

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2563
43,298
25,863
17,435
5,243
1,048
(207)
(0.19)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายวิชิต ตระการวิจิตร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมา มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางบริษัท
สามารถทายอดขายและมีผลกาไร ขณะที่บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ดูเหมือนจะเป็ นช่วงขาลง จึงอยาก
ทราบว่าบริษัทจะมีการปรับตัวหรือมีโครงการใหม่ในอนาคตบ้างหรือไม่
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีแผนที่เพิ่มธุรกิจจากโครงการทางราบ (Housing)
โดยจะเพิ่มจาก 15% เป็ น 20% ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยภาพรวมจะเป็ นการผสมผสานระหว่าง
ธุรกิจคอนโดมิเนียมและทางราบ (Housing) อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย ผูค้ นเริ่ม
กลับมาทางานในเมือง ธุรกิจคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยในเมืองก็จะดีขนึ ้ ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ชีวิตคนเมืองรวมถึงคนต่างชาติท่เี ข้ามาท่องเที่ยวด้วย เมื่อ รัฐบาลเปิ ดประเทศ
คนต่างชาติจะเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวและทางานในเมืองอีกครัง้
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัท ประจาปี
2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทล่ี ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,558,304,058
100.0000
0
0.0000
1,422,375
0
-

ในวาระนีม้ ีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 3 ราย คิดเป็ นจานวน
หุน้ 802,100 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,559,726,433 หุน้
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 และการงดจ่ายเงินปั นผล

ประธานได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร เป็ นผูร้ ายงานในวาระนี ้
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ได้ชีแ้ จ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยัง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด
แล้ว กล่าวคือ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษัทจึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารอง
อีก
นอกจากนี ้ เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน อีกทัง้ บริษัทต้องมีการสารองเงินไว้เพื่อ
ลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวี ยนภายในบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้พิ จารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ การไม่จัด สรรกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2564 และการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน อีกทัง้ บริษัทต้องการ
สารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม รวมทัง้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตามที่
กล่าวมาแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี
2564 และการงดจ่ายเงินปั นผล
มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุมมีมติ อนุมัติการไม่ จ ดั สรรก าไรสุท ธิป ระจาปี 2564 และการงดจ่า ยเงิน ปั น ผลตามที่เ สนอ โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,559,982,308
99.9998
5,000
0.0002
375
0
-

ในวาระนีม้ ีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 1 ราย คิดเป็ นจานวน
หุน้ 261,250 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,559,987,683 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมแจ้งหลักการ เหตุผล และรายละเอียดของวาระนีใ้ ห้ท่ปี ระชุมทราบ
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนว
ปฏิบตั ิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยเปรี ยบเที ยบกับบริษั ทจดทะเบี ยนอื่ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ มี มูลค่ าตลาด ( Market
Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. ค่าเบีย้ ประชุม เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้กับ กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครั้ง
200,000
25,000

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

75,000

25,000

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

75,000

25,000

กรรมการตรวจสอบ

65,000

25,000

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

65,000

25,000

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

30,000

-

3. โบนัส พิจารณาจากผลกาไรของบริษัทและจานวนเงินปั นผลที่จ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี ้ การจัดสรรโบนัส
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละคน
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทัง้ สิน้
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี ท่ผี ่านมา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565
มติทปี่ ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 รวมทั้ง สิ น้ เป็ น จ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
14,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทล่ี ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุม
2,559,626,058
99.9859
361,625
0.0141
0
0
-

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้
สามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการออกจากห้องประชุม นอกจากนี ้ ประธานได้มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมได้แจ้งหลักการ เหตุผล และ
รายละเอียดของวาระนีใ้ ห้ท่ปี ระชุมรับทราบ
นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่สี ดุ
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จานวน
3 ท่าน ดังนี ้
1. นายนพพร เทพสิทธา
2. นายชานนท์ เรืองกฤตยา
3. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณากลั่น กรองแล้ว มี ค วามเห็ น ว่ า นายนพพร
เทพสิทธา นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
หลังจากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการกรรมการทัง้ 3
คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ได้แก่ (1) นายนพพร เทพสิทธา (2) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
และ (3) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
5.1 นายนพพร เทพสิทธา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,559,690,408
99.9884
297,275
0.0116
0
0
-

5.2 นายชานนท์ เรืองกฤตยา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,559,690,508
99.9884
297,175
0.0116
0
0
-

5.3 นางสายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,559,690,508
99.9884
297,175
0.0116
0
0
-

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ประธานได้ม อบหมายให้ผู้ด าเนิ น การประชุม ชี ้แ จงถึ ง หลัก การ เหตุ ผ ล และรายละเอี ย ด ของวาระนี ้ใ ห้

ที่ประชุมทราบ
นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบตั ิหน้าที่
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ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 โดยเสนอให้
ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309

และเสนอให้พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)
ซึ่งเท่ากับปี ท่ีผ่านมา ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทาง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี 2565
มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุมมี มติ อนุมัติการแต่ง ตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชีจ ากบริษัท สานัก งาน อีว าย จ ากัด ได้แ ก่ (1) นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ (2) นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ (3) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบี ย นเลขที่ 4496 และ/หรื อ (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 5659
และ/หรือ (5) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุ ล เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 และกาหนดค่าสอบ
บัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,559,987,308
100.0000
375
0.0000
0
0
-

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปิ ย ะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่า ภายหลัง จากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโควิด 19
คลี่คลายลงในปี นี ้ โดยเปลี่ยนจากโรคระบาดเป็ นโรคประจาถิ่น ภายในปี นี ้ ยอดการจองและการขายคอนโดมิเนียมจะเป็ น
อย่างไร
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นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปั จจุบนั นีส้ ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
19 ในประเทศไทยยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบการพักอาศัยในเมืองโดยเฉพาะคอนโดนิเนียมยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ โดยขึน้ อยู่กบั 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1) คนในประเทศที่ใช้ชีวิตในเมือง ไม่ว่าจะเป็ นคนทางาน นักเรียน นักศึกษา ยังไม่กลับมาอยู่ในเมือง เนื่องจากสถานที่
ทางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ยังไม่เปิ ดทาการเต็มรูปแบบ
2) คนต่างชาติท่ีเป็ นนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากนโยบายการเปิ ดประเทศ ซึ่งทาให้นักท่องเที่ยวยังไม่เดินทางกลับเข้ามา
และความไม่แน่นอนในเรื่องขัน้ ตอนการเข้าประเทศ อีกทัง้ กระบวนการในเรื่องการตรวจหาเชือ้ และการกักตัวยังเป็ น
เรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่าในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2565 จะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึน้
ทั้งนี ้ ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทางานและพักอาศัย ในประเทศไทย ซึ่ง อยู่ในเมือง
มีจานวนมาก หากคนกลุ่มนีเ้ ดินทางกลับเข้ามาก็คาดการณ์ว่าความต้องการที่พกั อาศัยในเมืองจะเพิ่มขึน้ ตามลาดับ ปั จจุบนั นี ้
จากการรายงานข่าวพบว่า คนที่พกั อาศัยในฮ่องกงมีการย้ายที่อยู่อาศัยไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ไทย นัน้ จะเป็ นผลดีต่อประเทศและบริษัท
นายชัย รัต น์ โกวิ ท จิ น ดาชัย ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่ า อยากทราบกลยุ ท ธ์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ใน
ปี 2565 จะมีแนวโน้มและผลประกอบการเป็ นอย่างไร รวมถึง ธุรกิจใหม่ New S Curve และนโยบายหุน้ กู้ Perpetual Bond จะ
เป็ นอย่างไร อีกทัง้ ขอเสนอแนะให้เชิญคุณชานนท์ เรืองกฤตยา ได้พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2565 บริษัทยังคงเน้น
การทาธุรกิจที่พกั อาศัยเป็ นหลัก โดยจะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ทงั้ หมด 7 โครงการ แบ่งเป็ นคอนโดมิเนียม 5 โครงการ และ
แนวราบ (Housing) 2 โครงการ
สาหรับธุรกิจ New S Curve เป็ นธุรกิจที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งบริษัทได้มองหาโอกาสการลงทุน ใน
ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้อย่างสม่าเสมอ หากมีความคืบหน้าในการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุน
ทราบต่อไป
นอกจากนี ้ หุน้ กู้ Perpetual Bond ที่จะครบกาหนด บริษัทมีนโยบายที่จะชาระคืนตามกาหนด และในปี นจี ้ ะยัง
ไม่มีการออกหุน้ กู้ Perpetual Bond เพิ่มเพื่อมาต่ออายุ
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า แผนธุรกิจใน 1-3 ปี ขา้ งหน้า บริษัทมีแผนกระจายการลงทุน
ไปยังธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร และสินค้าคงเหลือในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร รวมถึงบริษัทมีแผนระบายสินค้าคงเหลืออย่างไร
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า แผนธุรกิจของบริษัทใน 1-3 ปี ข้างหน้าบริษัท
ยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่พกั อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมในเมือง นอกจากนี ้ จะมีการเพิ่ม
สัดส่วนธุรกิจแนวราบ (Housing) เพิ่มขึน้ สาหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทยังคงให้ความสนใจ โดยขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
การศึกษาในรายละเอียด ส่วนสินค้าคงเหลือในปั จจุบนั ถือว่าบริษัทยังได้เปรียบเนื่องจากเป็ นสินค้าคงเหลือที่มีตน้ ทุนพัฒนาที่
ต่า ราคาที่ดินไม่ลดลง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้ และในปี นีจ้ ะมีสินค้าใหม่เติมเข้ามา เนื่องจากจะมี
โครงการแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ
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เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ปิ ดประชุม เวลา 14.46 น.
(ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานที่ประชุม

(นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)
เลขานุการบริษัท
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